
ATIVIDADES 1º ANO A - DIA 17/04/2018 
Sala de aula: 
Gramática e Ortografia: leitura coletiva e págs. 65 a 67; Matemática: págs. 96 a 99 e 101 
Religião: minha boquinha fala... roda de conversa e atividade pág. 37 
 Para casa: 
Gramática e Ortografia: págs. 68 e 69 Matemática: págs. 100, 102 e 103 
 
      Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a.  Relacionou-se bem com colegas e professores  (  )  Participou ativamente das aulas (  )  Realizou as tarefas de classe (  )  Trouxe as tarefas de casa respondidas (  )  Trouxe todos os livros e cadernos (  )  Distraiu-se nas aulas com conversas paralelas ou brincadeiras (  ) Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 

ATIVIDADES 1º ANO B - DIA 17/04/2018 
Sala de aula: 
Gramática e Ortografia: leitura coletiva, atividade págs. 65 a 67 Matemática: Sólidos geométricos, atividade págs. 96, 97, 98, 99 e 101 
Religião: págs. 36 a 38 
 Para casa: 
Gramática e Ortografia: págs. 68 e 69 Matemática: págs. 100, 102 e 103, Adesivo "Ápis divertido" págs. 23 e 25 
 
      Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a.  Relacionou-se bem com colegas e professores  (  )  Participou ativamente das aulas (  )  Realizou as tarefas de classe (  )  Trouxe as tarefas de casa respondidas (  )  Trouxe todos os livros e cadernos (  )  Distraiu-se nas aulas com conversas paralelas ou brincadeiras (  ) Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 

ATIVIDADES 2º ANO – DIA 17/04/2018 
Sala de aula: 
Gramática: atividade no caderno sobre acento circunflexo. Ed. Física: atividade motoras para desenvolver a coordenação motora fina e grossa. 
Geografia: estudo do texto: O que existe na rua págs. 51 a 54 
Redação: aula alusiva ao dia do livro Matemática: atividade no caderno sobre: sistema de numeração.  
Para casa 
Gramática: caderno de atividades págs. 63 a 66 Redação: atividade digitada 
 
    OBS: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 99984 – 1531; Claro 99421 – 7213 Annejose: TIM 99926 – 1415                 Fixo: 3465 - 2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 

 
  
  
 
  
 
  



ATIVIDADES 3º ANO – 17/04/2018 
Sala de aula: 
Geografia: atividade no livro págs. 45 a 50 Gramática: estudo sobre acento agudo e acento circunflexo, atividade págs. 80 a 85 
Ciências: correção das págs. 55 e 56 e estudo das págs. 57 e 58 
História: estudo das págs. 42 e 43 e resolução das págs. 44 e 45 Redação: estudo sobre conto etiológico, leitura e interpretação de texto, atividade págs. 54 a 56 
Para casa: 
Gramática: págs. 77 a 79 (ortografia) 
    Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 

ATIVIDADES 4º ANO – 17/04/2018 
Sala de aula: Gramática: estudo sobre sinais de pontuação 1, atividade págs. 91 a 97 
História: estudo das págs. 67 a 77 
Inglês: introdução ao cap. 3 nas pág. 26 e 27 do livro didático. Matemática: gincana sobre a tabuada (rodada de perguntas e respostas das tabuadas de 1 a 10 - multiplicação) 
Geografia: censo demográfico, análise de gráficos. 
Para casa: Gramática: págs. 89 e 90 (ortografia) 
Matemática: atividade digitada 
 
    OBS: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 

ATIVIDADES 5º ANO - DIA 17/04/2018 
Sala de aula: 
Matemática: correção das págs. 155 a 158 do caderno de atividades, gincana sobre a tabuada de multiplicação (roda 
de perguntas e respostas) Ed. Física: Mini seminário 
Inglês: introdução ao cap. 3 nas pág. 26 e 27. Ciências: correção das págs. 51, 52 e 56 e resolução das págs. 57 e 58. 
 Para casa: 
Matemática: atividade digitada 
 Horário Provisório para amanhã dia 18/04: História, História, Religião, Geografia e Gramática. 
 
    Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 


